
 
 VACATURE Groups & Events 
 

Ben jij op verjaardagen continue in de weer om het anderen naar hun zin te maken? Zelfs als het 
niet je eigen verjaardag is? Vind je het heerlijk om veel ballen in de lucht te houden? En ben je 
niet vies van een uitdaging? Dan zijn we op zoek naar jou als stagiair groups & events!  
 
Omschrijving bedrijf: 
Het Lloyd Hotel is een trendsettend hotel dat haar gasten een gastvrij en inspirerend verblijf in 
Amsterdam biedt. Het hotel onderscheidt zich van andere hotels door haar bijzondere 
geschiedenis en functie als platform voor mensen uit de creatieve wereld, design, kunst.  
 
Het Lloyd Restaurant is een bestemming op zichzelf. Ook hier komen ambachtelijk meesterschap 
en conceptuele innovatie samen. Het eten van het Lloyd Restaurant wordt in onze eigen keuken 
gemaakt, het vlees en de vis zijn duurzaam (gevangen) en onze groenten zijn meestal biologisch 
verbouwd, het liefst dicht bij huis. We zijn trots op onze producenten en leveranciers en kennen 
hen goed. We combineren klassieke gerechten en bereidingswijzen met hedendaagse invloeden 
en nieuwe kooktechnieken. Met een frisse blik en vintage receptuur maken we eigentijdse 
gerechten die soms verrassen maar die vooral heerlijk smaken! 
 
Om alle verwachtingen binnen het Lloyd Hotel en Lloyd Restaurant te overtreffen zijn wij op zoek 
naar een pro-actieve stagiair Groups & Events. 
 
Periode: 
We zijn op zoek naar een stagiair voor 38 uur per week voor 5 tot 10 maanden, met ingang van 
september 2018. 
 
Omschrijving afdeling: 
De afdeling Reserveringen houdt zich bezig met de verkoop van een tafel in het restaurant, een 
hotelkamer, een vergadering tot zelfs een complete bruiloft. De afdeling regelt het volledige event 
van begin tot het eind voor zowel zakelijke als leisure groepen. Persoonlijke aandacht is onze 
kracht. De vergaderruimtes variëren van 20 tot 91 vierkante meter en zijn geschikt voor 2 tot 100 
gasten. Bijzonder is dat we slechts drie vaste vergaderruimtes hebben en we bouwen zelfs 
hotelkamers om als vergaderkamer. Dit maakt vergaderen in het Lloyd Hotel onderscheidend en 
inspirerend. Hierdoor komen zowel corporate, culturele en non-profit organisaties graag bij ons 
vergaderen.  
  
Werkzaamheden: 

 Aannemen van individuele, groeps- en banqueting reserveringen 

 Begeleiden van het hele proces van meeting aanvraag tot en met de aftersales. 

 Verantwoordelijk voor het maken van offertes op maat en het communiceren hiervan aan 
de operationele afdelingen  

 Fungeren als contactpersoon op de dag van het evenement 

 Maken van de forecast voor de sales meeting. 

 

Verdiepingsopdracht: In overleg. 

 
We bieden jou: 

 Een leerzame stage 

 Bruto stagevergoeding € 394,- per maand op basis van een 38-urige werkweek bij stages 
vanaf minimaal 20 weken 

 Vrienden en familie mogen met korting overnachten 

 Gastenlijst Awakenings +1 

 We kunnen je ondersteunen met het zoeken van een woning in Amsterdam 

 Stagiairs krijgen de kans om behalve op de eigen afdeling ook op andere afdelingen mee 
te lopen 

 Voor pro-actieve stagiairs is er de gelegenheid om zelfstanding te werken. Je werkt in 
een klein team waarin ruimte is voor eigen initiatief 

 Interessante doorgroeimogelijkheden voor goed functionerende stagiairs. 


